
  :املفعول ألجله
  

  اسم منصوب يبین سبب حدوث الفعل:  ألجلهالمفعول 
  منصوب= كلمة مفعول 

  يأتي المفعول ألجله دائما بجملة فعلیة
  )مجرد من ال ( ھو دائما نكرة اى 

  يأتي بعده جار ومجرور
   )لماذا ( ھو إجابة سؤال يبدأ 

  :األمثلة 
  فى رضا اهللاطمعا أصلى  

  للمعلم احتراماأقف 
  فى النجاح أمالاذكر 

  :نموج اعرابى 
  وقف التالمیذ احتراما للمعلم

  
  إعرابھا  الكلمة

  فعل ماضي مبنى على الفتحة  وقف

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  التالمیذ

  مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة  احتراما
  الالم حرف جر والمعلم اسم مجرور وعالمة جرة الكسرة  للمدرس

   
  :المفعول ألجله واذكر عالمة اإلعراب عین

 يذھب التالمیذ إلى المدرسة رغبة فى العلم -
 ينصح المعلم تالمیذه أمال فى النجاح -
 ادخر مصروفي تأمینا للمستقبل -
 أرتل القرآن طاعة اهللا -
 تشقشق العصافیر فرحة فى الصباح -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مفعول ألجله مناسبأكمل ب
 فى القراءة................................ نشترى الكتب  -
 لھم............................ تكرم الدولة المتفوقین  -
 له............................... اسمع كالم أبى  -
 للناس.............................. أرسل اهللا الرسل  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الجمل اآلتیة أعرب 
 أصلى طاعة هللا -
 احترم أبى توقیرا له -
 نصوم رمضان إرضاء هللا -
 ارتفع صوت المؤن دعوة للصالة -

  
  
  
  
  
  
  

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد



  

  :املفعول املطلق
  

  ھو اسم منصوب حروفه من حروف الفعل
  :بجملة فعلیة مثل دائما يأتي 

  ازدحم الطريق ازدحاما
  )ازدحم (مشتق من لفظ الفعل ) ازدحاما ( نالحظ أن المفعول المطلق 

  أنواع المفعول المطلق
  

 
  انتھت الجملة بالمفعول المطلق إذا: مفعول مطلق مؤكد للفعل  - ١
  يقرأ التلمیذ الدرس قراءة :مثل 

  إلیهمضاف  أوجاء بعد المفعول المطلق نعتا  إذا: مفعول مطلق مبین للنوع  - ٢
  الجید قراءةالتلمیذ الدرس يقرأ      /      قراءة جیدة التلمیذ الدرس  يقرأ

  نموذج اعرابى
  

  ھاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعراب  الكلمة

  )أنا ( تقديره فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمیر مستتر   أخدم
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  الوطن
  مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  خدمة

  مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة  المخلص
  

  :عین المفعول المطلق وبین نوعه
 أحب بالدي حبا جما - ١
 ينام األصحاء نوما ھادئا - ٢
 نما الزرع نماء  - ٣
 تلوث الجو تلوثا شديدا - ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بمفعول مطلق مناسب أكمل
 ......................فسد الطعام  - ١
 كبیرة........................ زاد عدد السكان  - ٢
 .........................قرأت القصة  - ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أعرب الجمل اآلتیة 

 احترم والدي احتراما شديدا -     انطلق الصاروخ انطالقا -
 فھمت الدرس فھما جیدا  -       زاد اإلنتاج زيادة كبیرة -
  شرح المعلم الدرس شرحا وافیا -

  
  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد

مفعول مطلق مؤكد للفعل

مفعول مطلق مبین للعددمفعول مطلق مبین للنوع



  

 ملفعول بهإعراب اعالمات 
  

  المفعول به اسم منصوب يكمل معنى الجملة الفعلیة ويقع علیه فعل الفاعل 
مكمالت الجملة + ( الفاعل) + أمر  –مضارع  –ماضي ( من الفعل  الجملة الفعلیة تتكون 

  )الفعلیة 
  )الفتحة أو الیاء أو الكسرة ( منصوب دائما وعالمة نصبه : المفعول به 
  :اآلتیة الحظ األمثلة

 المفعول به الفاعل الجملة الفعلیة
 الدرس المعلم شرح المعلم الدرس

 المخلصین مصر تقدر مصر المخلصین
 التلمیذات المعلمة كافأت المعلمة التلمیذات

وقع علیه فعل ألنه ھو الذي )  الدرس( في المثال األول ھو  المفعول بهنالحظ من األمثلة إن 
  الفاعل

  : فعول بهاملعالمات إعراب 
  )جمع التكسیر  –المفرد ( فتحة مع بال ينصب المفعول -
جمع (  مع  ينصب الكسرة –)  جمع المذكر السالم - المثنى( مع  ينصب المفعول به بالیاء-

  )السالم  ؤنثالم
  مناذج إعرابية

  يصلى المسلم العشاء  ١
 إعرابھا الكلمة 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة يصلى 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المسلم
 مفعول به منصوب بالفتحة العشاء

 حارب الجنود األعداء – ٢
 إعرابھا الكلمة 

 فعل ماضي مبنى على الفتحة حارب

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الجنود
 نصبه الفتحةوعالمة  مفعول به منصوب عداءاأل

  الفتیاتتربى األمھات - ٣
 إعرابھا الكلمة 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة تربى
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة األمھات
 وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالممفعول به منصوب  الفتیات

  ینالدرس شرح المعلم - ٤
 إعرابھا الكلمة 

 فعل ماضي مبنى على الفتحة شرح

 الضمةفاعل مرفوع وعالمة رفعه  مالمعل
 الیاء ألنه مثنىمفعول به منصوب ب ینالدرس

  
  

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد



  
  ینيكافئ المعلمون المتفوق - ٥

 إعرابھا الكلمة 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة يكافئ

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم المعلمون
 جمع مذكر سالملیاء ألنه مفعول به منصوب با ینالمتفوق

  المفعول به  دائما منصوب / المفعول به ھو من  وقع علیه فعل الفاعل  :القاعدة 
جمع  - المثنى (مع  لیاءو ا) جمع التكسیر  –المفرد ( مع ) الفتحة ( عالمات نصب المفعول به 

  السالم ؤنثمع جمع الم)  الكسرة( و) المذكر السالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :التدريبات
  . إعرابهوبین عالمة  المفعول بهعین  - ١
  يحب الناس التاجر األمین -
  قرأت قصتین جمیلتین-
   األمھاتتساعد الفتیات -
  زار السیاح األھرام-
   تكرم الدولة الموھوبین-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أكمل بمفعول به مناسب  - ٢
  .................................يركب المسافر-
  ..................................يطھى الطباخ -
  ....................................يقرا التلمیذ  -
  ..................................يشرب الطفل -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أعرب الجمل اآلتیة- ٣

 نصح الوالد االبن -
 شكرت المعلمة المتفوقات -
 أحرز الالعب ھدفین -
 يحب اهللا الصادقین فى القول -

  
  

  
  

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد
  

الیاء مع المثنى وجمع 
 المذكر السالم

  الفتحة
 جمع التكسیر / المفرد -

  الكسرة
 مع جمع المؤنث السالم

 المفعول به إعرابعالمات 



 
  رفع املبتدأ واخلربعالمة 

  
  الطالب مجتھد) اسم (ھي كل جملة تبدأ ب عرفنا أن الجملة االسمیة 

  وال يتم معناھا إال بھما معا تتكون من ركنین أساسیین 
  وھو دائما مرفوع  دأ به الجملةتبمبتدأ  اسم ال - ١
  وھو دائما مرفوع  خبر    يتم به معنى الجملةال- ٢
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :القاعدة 
جمع المؤنث  وأجمع التكسیر  وإذا كان كل منھما  مفردا أعالمة رفع المبتدأ والخبر الضمة 

  السالم
  المثنىإذا كان كل منھما عالمة رفع المبتدأ والخبر األلف 
  جمع المذكر السالمإذا كان كل منھما عالمة رفع المبتدأ والخبر الواو 

  نماذج إعرابیة
  المدرسة نظیفة-
  

  اعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھا  الكلمة
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  المدرسة

  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة     نظیفة
  الجنود أبطال-  

  الممرضات رحیمات-

  الصديقان مھذبان-
  

  إعــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھا  الكلمة
  الصديقان

  مھذبان
  مثنى ألنهمبتدأ مرفوع باأللف 

  مثنى ألنهخبر مرفوع باأللف 
  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد

  اعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھا  الكلمة
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الجنود
  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة     أبطال

  ھاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعراب  الكلمة
  ألنه جمع مؤنث سالم مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الممرضات

  ألنه جمع مؤنث سالم خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة     رحیمات

  الضمة مع المثنى األلف 
 جمع التكسیر/ المفرد -

 وجمع المؤنث السالم

  الواو
 السالم مذكرمع جمع ال

  والخبرالمبتدأ  رفععالمات  المبتدأ والخبر رفععالمات 



  
   المسلمون خاشعون

  
  إعــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھا  الكلمة

  المسلمون
  خاشعون

  بالواو ألنه جمع مذكر سالممبتدأ مرفوع 
  بالواو ألنه جمع مذكر سالمخبر مرفوع 

  
  تدريبات

 بخبر مناسب أكمل الجمل اآلتیة - ١
  على امن الوطن......................... الجنديان  -
  ...............................األمھات  -
  فى عملھم...................... الصانعون  -
  النیل...................... مصر  -
  .......................................الصیادون  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أكمل الجمل اآلتیة بمبتدأ مناسب- ٢
  خاشعون فى صالتھم.....................  -
  متفوقات.....................  -
  مثمرتان....................  -
  صافي....................  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حول الجمل اآلتیة إلى صیغة المثنى مرة والجمع مرة أخرى  - ٣

 الفالح نشیط -
 العامل المصري ماھر فى عمله- -
 الطالب المجتھد محبوب من زمالئه -
 التلمیذة المجتھدة متفوقة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أعرب الجمل اآلتیة- ٤
  الصادقون محبوبون-
  الكتابان جديدان -
  السفن راسیة فى المیناء -
  الطالبات متفوقات -
  البستان مثمر -
 المھندسون المصريون ماھرون -

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد
  



 

 املضاف إليه                                                                      
  
  

  اسم مجرور يوضح االسم الذي قبله ويخصصه : إلیةالمضاف 
  يعرب حسب موقعه فى الجملة: المضاف 

  دائما مجرور: المضاف إلیه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المضاف إلیه  المضاف  الجملة
  الشرطة  رجال  رجال الشرطة جاھزون

  العروة  مدرسة  مدرسة العروة ممیزة

  القراءة  كتاب  كتاب القراءة مفید

  اهللا  عبد  عبد اهللا تلمیذ مؤدب

   أنالسابقة  األمثلةظ من خالل حنال
  رجال الشرطة ( األولفحدد االسم )الشرطة( الثانيغیر محدد فجاء االسم )رجال(األول االسم 

  اى معرفة) الـ (نكرة والثاني محلى ب) الـ(االسم األول مجرد من 
  االسم األول يعرب حسب موقعه فى الجملة واالسم الثاني يعرب مضاف إلیه

  نسمیه مضاف إلیهاالسم األول نسمیه مضاف واالسم الثاني 
  المضاف يعرب حسب موقعه فى الجملة والمضاف إلیه يجر باإلضافة

  قواعد ھامة 
  مضاف إلیه= معرفة + نكرة  -
 مضاف إلیة= اسم +   ظرف -
 مضاف إلیه) = معرفة أو ضمیر ( نكرة مضاف إلى + نكرة  -
  مضاف إلیه= نكرة تامة + نكرة  -
  مضاف إلیه= اسم +شتى  –معظم  –جمیع  –مختلف  -دون  –بعض  –أي -كل  -

   : إعرابينموذج 
  نھر النیل عذب   

  إعرابھا  الكلمة
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  نھر

  مضاف إلیة مجرور وعالمة جره الكسرة  النیل
  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة  عذب

  كرمت الدولة عمال المصانع
  إعرابھا  الكلمة
  والتاء للتأنیثفعل ماضي مبنى على الفتحة   كرمت
  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  الدولة
  مفعول به منصوب بالفتحة  عمال

  مجرور وعالمة جره الكسرة إلیهمضاف   المصانع
  

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد

  الكسرة
جمع التكسیر / المفرد -

 وجمع المؤنث السالم

  الیاء
المذكر مع المثنى وجمع 

 السالم

  جر المضاف إلیهعالمات 



  
  كل المھندسین مجتھدين

  إعرابھا  الكلمة
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  كل

  وعالمة جره الیاء ألنه جمع مذكر سالممضاف إلیه مجرور   المھندسین
  خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم  مجتھدون

  فطرت القلوب صیحات األمھات
  إعرابھا  الكلمة
  والتاء للتأنیث فعل ماضي مبنى على الفتحة  فطرت

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  صیحات
  الكسرة ألنه جمع مؤنث سالممضاف إلیه مجرور وعالمة جره   األمھات
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  القلوب

  قدرت المعلمة نشاط التلمیذتین
  إعرابھا  الكلمة
  فعل ماضي مبنى على الفتحة والتاء للتأنیث  قدرت

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  المعلمة
  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  نشاط

  إلیه مجرور وعالمة جره الیاء ألنه مثنىمضاف   التلمیذتین
  :التدريبات 

  .إعرابهواذكر عالمة  إلیهبین المضاف - ١
  مصر بلد الخیر-
  تساعد سعاد-
  أمھا فى أعمال المطبخ-  
  تاريخ مصر مشرق-
  كافأ المعلم كل المتفوقین فى الفصل-
  الصدق من صفات المؤمنین-
  أعجب المعلم بفكرة تلمیذين -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أكمل مكان النقط بمضاف إلیه مناسب- ٢
  شجاعین...................... قصت األم حكاية -
  فريضة...................... حب -
  محبوبون........................ كل -
  .............................الشرطة فى خدمة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أعرب الجمل اآلتیة- ٣
  الجنة تحت أقدام األمھات-
  شارك كل المعلمین فى الحفلة-
  بعض المعلمین مخلصون-
  يقبل السیاح على مشاھدة آثارنا الخالدة -
  األصحاءالصحة تاج فوق رءوس -

  
  
  
  

  
  
  

  المصريأيمن :  أستاذ/  إعداد
  


